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با اخبار بازی دربی

برگزاری جلسه در صبح روز دربی

هیات مدیره استقالل در هفته های گذشته
معموال شنبه صبح جلسه هفتگی خود را برگزار
کرده اما این جلسه در هفته جاری به صبح
دوشنبه موکول شده است .این اتفاق در حالی
رخ می دهد که استقالل عصر فردا باید در
مسابقه ای حساس به مصاف پرسپولیس برود و
حال باید دید دلیل تشکیل جلسه هیات مدیره
صبح روز دربی چیست .مدیران باشگاه استقالل
احتماال در این جلسه موارد مالی باشگاه را مرور
خواهند کرد و پاداشی را در صورت برد در دربی
برای آبی پوشان در نظر خواهند گرفت.
استقالل و جمعی از دربی اولی ها

استقالل به عنوان صدرنشین رقابت های
لیگ برتری در حالی فردا به مصاف پرسپولیس
می رود که ترکیب این تیم نسبت به سال
های گذشته تغییراتی داشته و حاال  9بازیکن
در ترکیب آبی ها هستند که سابقه حضور در
دربی را ندارند .در بین ستاره های استقالل
رشید مظاهری ،محمدحسین مرادمند ،سبحان
خاقانی ،احمد موسوی ،بابک مرادی ،سجاد
آقایی ،مهدی مهدی پور ،متین کریم زاده و
فردین رابط  9بازیکنی محسوب می شوند که
تاکنون در مصاف با پرسپولیس به میدان نرفتند.
از این جمع خاقانی به دلیل مصدومیت احتماال
قادر به همراهی تیمش مقابل پرسپولیس
نیست اما سایر بازیکنان این شانس را دارند
که اولین حضورشان در دربی را تجربه کنند.
یکی از موضوعات مهم در دربی ها این است که
تجربه بازیکنان حرف اول را می زند اما با توجه
به شرایط خوب استقالل در هفته های گذشته
بدون تردید محمود فکری باید حداقل از چندنفر
از ستاره های تیمش برای اولین بار در دربی
استفاده کند .باید منتظر ماند و دید از جمعی که
درباره شان باالتر صحبت شد در نهایت کدامیک
شانس حضور در اولین مسابقه دربی خود را به
دست می آورند.
سعید آقایی پر از انگیزه برای دربی

سعید آقایی ،مدافع چپ پای پرسپولیس
که در این فصل به جمع سرخپوشان اضافه شده
و با پیراهن شماره  77توانسته نمایش درخشانی
را از خود به جا بگذارد ،در دیدار قبلی این تیم به
دلیل محرومیت غایب بود و از روی سکوها شاهد
جدال این تیم مقابل سپاهان بود.آقایی که در روز
محرومیت خود مقابل تیم سابقش در سکوهای
آزادی کامال بی تاب نشان میداد ،اکنون شرایط
را برای بازگشت به ترکیب کامال مهیا میبیند و با
شرایط بدنی و فنی مناسبتری آماده بازی استقالل
شده است .آقایی که در دوران حضور در تراکتور
با محمد نادری همتیمی بود و مدافع چپ سابق
پرسپولیس و حال حاضر استقالل نیمکت نشین او
در تراکتور محسوب میشد ،اکنون از انگیزه زیادی
برای نمایش توانایی برتر خود نسبت به شماره 2
کنونی استقالل برخوردار است تا محبوبیت خود
را بین هواداران پرسپولیس افزایش دهد .آقایی
تاکنون  10تقابل با استقالل در پیراهن تیمهای
تراکتور ،ماشین سازی و سپاهان پشت سر گذاشته
که ماحصل آن آمار  5برد 3 ،باخت و  2تساوی برابر
آبیپوشان بوده و باید اکنون دید در تقابل شماره
 11چه نتیجهای برای او رقم خواهد خورد .مدافع
چپ پای پرسپولیس در این بازی در هماهنگی با
احسان پهلوان و وحید امیری در فاز تهاجمی قرار
خواهد گرفت و البته در فاز دفاعی باید برابر وریا
غفوری ،سید احمد موسوی و ارسالن مطهری
قرار گیرد و روز سختی برای او میتوان متصور
شد .دیداری که قطعا در صورت موفقیت در آن
میتواند یک اتفاق مهم برای آقایی با پیراهن شماره
 77سرخپوشان محسوب شود و باید دید او چه
شرایطی را در این بازی دنبال خواهد کرد.
مدیرعامل پرسپولیس کری نخواند

جعفر سمیعی مدیرعامل پرسپولیس در
پاسخ به این سوال که آیا قبل از دربی ،برای
حریف خود یعنی استقالل کری نمیخوانید،
گفت :فکر میکنم در این مدت اهالی فوتبال
متوجه شدهاند که من اهل کریخوانی نیستم
و به همه هواداران ،بازیکنان ،مربیان و مدیران
باشگاههای دیگر احترام میگذارم .جامعه ما
بیش از آن که به کریخوانی احتیاج داشته باشد،
نیازمند یک بازی زیبا و تماشاگرپسند است که
تردید ندارم این اتفاق از سوی پرسپولیس رقم
میخورد .بازیکنان ما با آرامش و امید وارد دربی
میشوند و همه ما پرسپولیسیها نسبت به کسب
پیروزی در این بازی خوشبین هستیم.

خبر

جنگ رقبای دیرینه در سکوت آزادی

مرتضی عقبایی

فکری به دنبال ثبت رکورد
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پیش بازی استقالل تهران _ پرسپولیس تهران؛

خبر كوتاه
استقالل در شرایطی عصر روز دوشنبه در
دربی پایتخت مقابل پرسپولیس تهران قرار می
گیرد که محمود فکری سرمربی آبی ها اولین
حضور خود روی نیمکت این تیم را در دربی
تجربه می کند .فکری که در قالب بازیکن و
کاپیتان استقالل بارها این مسابقه حساس را
تجربه کرده  ،حاال در کسوت سرمربی استقالل
تیمش را مقابل پرسپولیس هدایت می کند .این
مسابقه برای حفظ شرایط خوب استقالل در
صدر جدول و ادامه روند کنونی برای آبی ها
و فکری اهمیت زیادی دارد .نکته مهم درباره
فکری این است که او عالقه دارد با برد اولین
دربی اش را پشت سر بگذارد .اتفاقی که او را
به یک رکورد جالب دربین سرمربیان تاریخ
استقالل می رساند .در تاریخ بازی های دربی
عباس رضوی ،جکیچ ،رایکوف ،امیر قلعه نویی و
پرویز مظلومی  6سرمربی این تیم هستند که در
اولین دربی شان به پیروزی رسیدند .حاال فکری
در صورت پیروزی در مصاف با پرسپولیس به این
جمع می پیوندد .اتفاقی که برای او اتفاق بزرگی
محسوب می شود .بی تردید فکری عالقه مند
است با سیستمی منطقی تیمش را به مصاف
پرسپولیس بفرستد تا ضمن بازی خوب یک
نتیجه مطلوب نیز به دست آورد.

ورزش

خود چه عملکردی خواهند داشت.

تینا نجفی

به گزارش گروه ورزش روزنامه امتیاز،
امروز بعدازظهردر قالب دیداری معوقه از هفته
هشتم لیگ برتر کشور ،دو تیم استقالل و
پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی
به مصاف هم خواهند رفت .این نود و چهارمین
دربی پایتخت است که روز دوشنبه به میزبانی آبی
پوشان برگزار خواهد شد.

گلزنان سابق در سودای اولین پیروزی!

محمود فکری که خود در دوران بازی اش دو
بار دروازه پرسپولیس را گشوده است ،روز دوشنبه
اولین دربی خود را در کسوت سرمربی تجربه می
کند .او البته بدش نمی آید آزمون اول را با پیروزی
پشت سر بگذارد.
در آن سو یحیی گل محمدی هم سابقه
گلزنی به استقالل را در کارنامه دارد .او روز دوشنبه
چهارمین حضور خود به عنوان سرمربی را در دربی
تجربه خواهد کرد.
یحیی در سه تجربه گذشته خود تاکنون موفق
به شکست استقالل نشده است و در روزهایی که
زمزمه های برکناری او به گوش می رسد ،با تمام
توان برای اولین برد خود می جنگد.

تثبیت صدرنشینی یا فرار از بحران؟

استقالل محمود فکری پس از گذراندن چند
هفته کم فروغ ،باالخره موفق شد به ثبات تاکتیکی
برسد و رضایت هوادارانش را جلب کند .آن ها با ۱۸
امتیاز از  ۹مسابقه ،صدرنشین هستند و با روحیه
ای مضاعف به مصاف رقیب دیرینه خواهند رفت.
پیروزی در این مسابقه ،سکوی پرتاب بزرگی
برای آبی پوشان خواهد بود و مسیر قهرمانی آن ها
را هموار می نماید.
اما پرسپولیس با سه تساوی اخیر خود ،از
صدر جدول به کلی جدا شده و برای اعادئه حیثیت
روی سه امتیاز این مسابقه حساب ویژه ای باز کرده
است .آن ها در صورت شکست استقالل ،می توانند
برای تداوم روزهای موفق سال های اخیر خود،
امیدوار باشند.
شاگردان گل محمدی با  ۱۱امتیاز از ۷
مسابقه در جایگاه دهم قرار دارند.
مرگ و زندگی

جدا از سه امتیاز مسابقه ،پیروزی در دربی
اتفاق فصل برای هواداران فوتبال
شیرین ترین
ِ
است .بنابراین بازیکنان با اشراف بر این موضوع،
به این مسابقه به چشم یک جدال سرنوشت ساز
نگاه می کنند.
البته جایگاه تیم ها و نحوه بازی آن ها در
هفته های گذشته نمی تواند معیار مناسبی برای
پیش بینی نتیجه این مسابقه باشد .در طول تاریخ،
همواره دربی شرایط متفاوتی نسبت به دیدارهای

دیگر داشته است.
حال و هوای خاص و بعضا تشویش زای این
جدال ،ضریب اشتباهات بازیکنان را باال می برد.
بنابراین آن تیمی که بتواند کمتر اشتباه کند و از
اشتباهات حریف استفاده کند ،رستگار خواهد شد.
دربی به روایت آمار

آبی ها در  ۹۳دربی گذشته ۲۶ ،پیروزی کسب
کرده اند و قرمزها در  ۲۴مسابقه پیروز شده اند.
ماحصل تالش دو تیم در  ۴۳دیدار هم به
تساوی بدل شده است .حاال باید دید روز دوشنبه
کدامیک از این آمار ،افزایش خواهد یافت.
نقاط قوت دو تیم

پرسپولیس تنها تیم بدون باخت لیگ بیستم
است .آن ها در  ۷مسابقه گذشته تنها دو گل
دریافت کرده اند و از این حیث بهترین تیم این
فصل از مسابقات هستند .اما در آن سو استقالل
هم با  ۴گل خورده در تعقیب پرسپولیس است.
بنابراین این مسابقه جدال دو خط دفاعی برتر
لیگ بیستم است و باید دید مهاجمان کدام تیم در

شکستن دیوار دفاعی حریف ،موفق عمل خواهند
کرد.
البته آبی پوشان در گلزنی کارنامه ی بهتری
دارند .آن ها  ۱۱بار شادی پس از گل برگزار کرده
اند و دومین خط هجومی برتر لیگ بیستم را در
اختیار دارند .در نتیجه این تیم تا اینجای کار،
آن خود کرده است.
بهترین تفاضل گل را هم از ِ
پرسپولیس نیز در این فصل  ۶گل به ثمر
رسانده است.
جدال سنگربانان موفق

رشید مظاهری و حامد لک در این فصل
از مسابقات در دفاع از قفس توری سرخابی ها،
نمایش خیره کننده ای داشته اند .هر دو در ۷
مسابقه ای که برای تیمشان به میدان رفته اند۵ ،
بار موفق شدند که دروازه خود را بسته نگه دارند و
تنها  ۲گل دریافت کرده اند.
مظاهری با نمره متریکا  7.38برترین دروازه
بان است و حامد لک با نمره  7.2در تعقیب اوست.
باید دید این دو چهره در تجربه اولین دربی

سابقه گلزنی در نبرد بزرگ!

در اردوی آبی ها مطهری ،غفوری ،دانشگر،
قایدی و اسماعیلی سابقه گلزنی در دربی را در
کارنامه دارند و در میان سرخ ها نیز ،حسینی،
عبدی ،نوراللهی و عالیشاه این مهم را پیش تر
تجربه کرده اند.
غایبان مسابقه!

سبحان خاقانی از استقالل و علی شجاعی از
پرسپولیس دربی  ۹۴ام را از دست داده اند.
آمار دربی های دی ماه

شاید طرفداران فوتبال دربی های دی ماه را
بیشتر با دعوا و جدل های آن به یاد داشته باشند.
آبی ها نسبت به سرخ ها ،در تاریخ دربی
های دی ماه رستگارتر بوده اند و دوبار طعم
کسب سه امتیاز را چشیده اند و در سایر دیدارها
نتیجه ای بهتر از تساوی برای دو تیم حاصل
نشده است.
حاال باید دید ضیافت  ۹۴ام نیز همانند اغلب
دربی های دی ماه به تقسیم امتیازات می انجامد یا
سرنوشت دیگری در انتظار سرخابی ها خواهد بود.

پنجضلعی کاندیداهای ریاست فوتبال  ۵۰روز مانده به انتخابات؛

یک مویز و  ۶۴قلندر!

با نام نویسی کیومرث هاشمی ،رئیس اسبق کمیته ملی المپیک
و نفر دوم ورزش ایران در دولت احمدی نژاد ،برای ریاست فدراسیون
فوتبال ،سه ضلعی اصلی رقابت شکل گرفت.
به گزارش «تابناک ورزشی»؛ بدهی چند صد میلیاردی فوتبال
ایران و نتایج ضعیف تیم ملی در کنار معضالت شدید ناشی از
عقبماندگی فرهنگی و اختالفات رنگی ،باعث نشد که طالبان صندلی
ریاست این رشته ورزشی در کشورمان کاهش یابد ،بلکه با باز شدن
درها و تسهیل شرایط برای ورود مهرههای گوناگون ،حاال هر کس
داعیه خدمت و مدیریت داشته ،وارد گود رقابت انتخابات فدراسیون
فوتبال شده است.
به نظر میرسد ،پنج نفر امضاهای الزم برای ورودیه مجمع
اسفندماه را جمع کردند و در ساعات باقی مانده چهره تازهای به آنها
افزوده نشود .به این ترتیب ،همه گزینههایی که احتمال ثبتنامشان
مطرح بود وارد میدان شدند.
پنجضلعی کاندیداهای ریاست فوتبال ۵۰روز مانده به انتخابات
؛ لیوان دست کیست؟
پیش از ظهرشنبه ،کیومرث هاشمی که یک دوره کوتاه نیز
سرپرست فدراسیون فوتبال محسوب میشد و در همان مدت ،یکی
از بهترین تیمهای ملی تاریخ کشورمان در جام ملتهای آسیا ناکام
ماند ،هنگام ثبت نام ،غالمرضا بهروان مدیر بازنشسته سابق فدراسیون
و رئیس فعلی هیات فوتبال مازندران را در کنار علیرضا رحیمی،
رییس سابق فدراسیون هندبال و مدیرعامل اسبق پرسپولیس و
همچنین پریا شهریاری پرنفوذترین چهره زن حاضر در تشکیالت
فوتبال را به عنوان نواب رئیس پیشنهاد کرده است.
پیش از این حیدر بهاروند ،شهاب الدین عزیزی خادم و علی
کریمی برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردهاند .عصر آخرین
روزهم آجرلو هم به این کورس رقابت وارد شد تا رقابت تنگاتنگی
شکل بگیرد.
انتخابات فدراسیون فوتبال روز دهم اسفندماه برگزار میشود و
رقابت بین نامزدها بسیار جدی است .ورود علی کریمی ،شاید بسیاری
از محاسبات را بر هم بزند؛ هرچند او تا آخرین لحظه درگیر مدارک
نواب رئیسش بود و ماجرای عدم حضور مهدویکیا در ایران او را آزار
داد .هنوز مشخص نیست در صورت انتخاب کریمی ،آیا رفیق همبازی
او یعنی مهدوی کیا ،زندگی در آلمان را رها کرده و به ایران میآید
یا خیر؟!
در عین حال کیومرث هاشمی که حمایت وزارت ورزش را هم
پشت سر خود خواهد داشت ،نشان داده حریف آسانی نخواهد بود.

لیست کامل کاندیداهای فوتبال
ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون ،در حالی که
از  ۱۴دی ماه آغاز شده بود ،به پایان رسید .طبق برنامه انتخابات قرار
است دهم اسفند برگزار و فدراسیون پس از  ۱۴ماه دوباره صاحب
رئیس شود.
برای حضور در این انتخابات چهرههای مطرح فوتبالی ثبت نام
کردند و اعضای فعلی فدراسیون نیز حضور فعالی داشتند .در مجموع
نام  ۶۴نفر برای تصاحب صندلیهای مدیریتی انتخابی فدراسیون
فوتبال در این لیست دیده میشود.

دوست داریم دربی بی جنجال باشد

فکری گفت :همانطور که میدانید بازی
دربی حساسیت و شرایط خاص خودش را دارد
و نتیجه در این بازی میتواند شرایط را عوض
کند و برخی اتفاقات را رقم بزند .خدا را شکر ما
شرایطی را از لحاظ روحی به وجود آوردیم که
بچه ها شرایط خوبی دارند .ما آمادگی جسمانی
خوبی داریم و امیدوار هستیم یک بازی خوب
ارائه بدهیم و برای ما خیلی مهم است که باتوجه
به تعداد بیننده باالی بازی در سراسر جهان،
بحث اخالقی برایمان مهم است و دوست داریم
بدون چالش و جنجال بازی کنیم تا وقتی سال
های بعد بازی را میبینند به نیکی از آن یاد
کنیم.
عاشق بازی دربی هستم

سرمربی استقالل درباره تجربه اش از دربی
عنوان کرد :بازی های تلخ و شیرین زیادی را به
عنوان بازیکن گذراندیم و به عنوان مربی هم چند
دربی را روی نیمکت استقالل بودم .حس خوبی از
حضور به عنوان سرمربی دارم و قبال همیشه عاشق

بازیکنانم باید آرامش داشته باشند

او درخصوص نحوه بازی پرسپولیس اظهار
داشت :پرسپولیس همچین هم بسته بازی نمیکند،
تیم پرسپولیس در اکثر بازی ها تهاجمی بوده و
شاید هفته گذشته بنا به داشته هایش این اتفاق
برایش رخ داده است .پرسپولیس برای حریفان
مشکل ساز میشود .ببینیم تا فردا چه نفراتی را
در نظر خواهیم گرفت و امیدوارم یک بازی خوب و
روان داشته باشیم .به بازیکنانم تاکید کردم آرامش
داشته باشند و توانایی ها را ارائه دهیم .بچه ها
نباید نگران نتیجه باشند و برایم مهم است که با
تمام توان بازی کنند.
یازده بازیکن بهتر از محمود فکری داریم

محمود فکری درخصوص شرایط تیمش گفت:
فضای موجود در تیم ما مملو از آرامش و رفاقت
است .بچه ها ما زحمت کشیدند تا تیم به اینجا
رسید .ما یک تیم خوب و رفیق و یکدست داریم
و باید قدر این بچه ها را بیشتر بدانند .ما باید این
روند را ادامه دهیم و فردا فکر کنم همه با تمام
وجود بازی کنند و شاید بهتر از محمود فکری
باشد ،شاید که نه من مطمئنم  11بازیکن بهتر از
محمود فکری داریم.
نماد نه؛ اما میخواهم استقاللی ها را
خوشحال کنم

سرمربی آبی ها در مورد تجربه اش به عنوان

به کادر پزشکی تسلیت میگویم

گل محمدی در ابتدای صحبت هایش
گفت :قبل از این که بخواهیم درباره دربی
صحبت کنیم ،جا دارد از این فرصت استفاده
کنم و یک خسته نباشید به کادر درمان بگویم.
در این یک سال اخیر خیلی زحمت کشیدند
و با جان فشانی آن ها سالمت جامعه تضمین
میشود.
باید تمرکز کنیم و گل بزنیم

سرمربی پرسپولیس درباره دربی اظهار
داشت :ما یک بازی حساس را پیش رو داریم،
دربی همیشه حساسیت خاص خود را دارد و
طرفداران دو تیم با این بازی خاطرات خوب و
بد زیادی دارند .امیدوارم فردا بتوانیم یک خاطره
خوب از خودمان به جای بگذاریم .بازی سختی
برای هر دو تیم خواهد بود .در بازی های دربی
مهم ترین چیز حفظ تمرکز و استفاده از موقعیت
است.
به سه امتیاز دربی نیاز داریم

وی افزود :آنالیز خوبی روی حریف
داشتیم .روی نقاط ضعف و قوت آن ها کار
کردیم .امروز هم یک جلسه تمرینی داریم
و امیدوارم فردا با روحیه خوب و جنگندگی
باال بتوانیم سه امتیاز را بگیریم چون از نظر
جدولی برایمان مهم است .هدف ما در بازی
فردا گرفتن این سه امتیاز است .بازیکنان
شرایط خوبی از نظر تمرینی و بدنی دارند.
فردا فرصت خوبی برای تیم پرسپولیس است
که نشان دهد چه تیم بزرگی است و انشاهلل
عملکرد خوبی داشته باشیم.
او راجع به نمایش نامطلوب تیمش
در چند بازی اخیر گفت :ما فقط نیمه
دوم بازی با ذوب آهن خوب نبودیم .همه
بازی ها برای ما ارزش زیادی دارد .در
همه باز یها برای گرفتن سه امتیاز تالش
میکنیم و تفاوتی نخواهد داشت.
مدیران نباید تنش به وجود بیاورند

اسامی نامزدهایی که در مدت زمان قانونی ثبت نام کردند
* پست ریاست
حیدر بهاروند ـ نواب رئیس :شهاب الدین عزیزی خادم ،منصور
قنبرزاده و شهره موسوی
علی کریمی ـ نواب رئیس :مهدی مهدوی کیا ،سعید دقیقی و
فاطمه علیپور
شهابالدین عزیزیخادم ـ نواب رئیس :منصور قنبرزاده ،حیدر
بهاروند و شهره موسوی
کیومرث هاشمی ـ نواب رئیس :غالمرضا بهروان ،علیرضا رحیمی
و پریا شهریاری
مصطفی آجورلو ـ نواب رئیس :حسن نصر اصفهانی ،سعید
فتاحی و لیال محمدیان
ستار عبدی پور ،نواب رئیس
* هیات رئیسه
نماینده هیاتها
فریدون اصفهانیان ،امیرحسین محتشم ،طهمورث حیدری،
حسین باجیوند ،علی طاهری ،جواد ششکالنی ،احسان اصولی و
بیتاهلل رضایی
نماینده باشگاهها
بهرام رضائیان ،سعید عباسی ،احمد مددی ،مهرداد سراجی،
محمدرضا ساکت ،محمد جواهری ،اکبر محمدی ،فرهاد حمیداوی
و علیرضا جنتی
کارشناس
امین نوروزی ،توحید سیف برقی ،علیرضا شهاب ،مسعود مرادی،
داود رفعتی ،علیرضا رحیمی ،حمیدرضا مهرعلی ،غالمحسین زمان
آبادی ،علی علیزاده ،حسین شمس ،رسول فروغی ،احمدرضا براتی،
سعید نجاریان ،منصور قنبرزاده ،میرشاد ماجدی ،هدایت ممبینی،
صادق درودگر ،خداداد افشاریان ،حسین زرگر ،حسن کامرانیفر،
محسن ترکی ،علیرضا کهوری ،نیما نکیسا ،بهنام ابوالقاسمپور،
شهامت عباسی ،سعید نحوی ،بیتاهلل رضایی و ابراهیم شکوری

فکری  :یازده بازیکن بهتر از فکری در زمین داریم
محمود فکری سرمربی تیم استقالل در
نشست خبری پیش از بازی با پرسپولیس حضور
یافت.
فکری که با پیروزی های متوالی استقالل را
به صدر جدول رسانده ،برای حفظ جایگاه این تیم
ملزم به کسب پیروزی مقابل سرخپوشان پایتخت
است .او صحبت هایش در کنفرانس مطبوعاتی را با
اظهار نظرش در مورد این بازی آغاز کرد.

یحیی گلمحمدی سرمربی تیم پرسپولیس
در نشست خبری پیش از بازی با استقالل حضور
یافت.
گلمحمدی که چند هفته ای بود در
کنفرانس های خبری غیبت داشت۲۴ ،
ساعت قبل از شهرآورد تهران در سالن نشست
مطبوعاتی سازمان لیگ حاضر شد و به سواالت
پرتعداد خبرنگاران پاسخ داد.
او در ابتدا در خصوص دربی پایتخت عنوان
کرد:

هدف ما کسب سه امتیاز است

او احتماال از سوی مهدی محمدنبی نیز حمایت میشود ،حضور پریا
شهریاری در تیم تو نشان دهنده بسیاری از وقایع است.
همچنین سبد آرای عزیزی و بهاروند هم سنگین ،اما تا حد
زیادی مشترک است و اینطور به ذهن میرسد که یکی از آنها قبل
از روز پایانی به نفع دیگری کنار بکشد تا نایب رییس باشد.
مصطفی آجورلو ،آخرین ثبت نام کننده از این جمع هم ثابت
کرده میتواند به واسطه سابقه طوالنی در فوتبال ایران معادالت را
برهم بزند .البته حضور عجیب سعید فتاحی به عنوان نایب رییس
دوم در میان مدیران پیشنهادی او شوکه کننده بود؛ هرچند وجهه
جوانی به انتخابهای وی داده است .فتاحی در دوره تاج رییس کمیته
مسابقات سازمان لیگ بود و حتی کارش بعد از جنجال فینال جام
حذفی در اهواز به محرومیت کشید که استیناف آن را رد کرد.
کارشناسان معتقدند این دوره از انتخابات فدراسیون فوتبال ـ
چه در پست ریاست و چه در صندلیهای هیأت رییسه ـ بسیار فشرده
است و پیش بینی برنده کار آسانی نخواهد بود.
فاصله  ۵۰روزه تا روز برگزاری مجمع سرنوشت ساز ،زمان
مناسبی برای البی و جلب نظر رای دهندگان است ،کما اینکه در این
مدت برخی نامزدها به دالیل مختلف از صحنه رقابت کنار بروند یا
مدارک شان برای حضور در این کورس کافی نباشد .باید منتظر ماند
و دید بعد از یک دهه حکومت تاج و کفاشیان ،با کنار رفتن آنها
لیوان در فوتبال دست کیست؟ جمله معروفی که در ماجرای استقالل
فدراسیون فوتبال از دولت سر زبانها افتاد.
گفته میشود پذیرش مسئولیت این فوتبال ورشکسته و آسیب
دیده بعد از یک دهه تاخت و تاز کفاشیان و تاج و گروه همراه شان
دل شیر میخواهد ،اما حاال با پنج رقیبی که سینه ستبر کردهاند،
میبینیم که بدهیها باعث فرار متقاضیان جذابترین صندلی ورزش
ایران از منظر افکار عمومی ،نشده است.

بازی دربی بودم و یک جورهایی منتظر این بازی
بودم .امیدوارم یک بازی خوبی انجام شود و ببینیم
چه اتفاقی می افتد.

گلمحمدی :دربی بیتماشاگر هم
بسیار حساس است

اولین دربی توضیح داد :ما به فکر نماد خاصی
نیستیم و به فکر این هستم که هواداران استقالل را
همیشه خوشحال نگه دارم .میخواهم با تمام وجود
برایشان تالش کنم و همیشه آن ها را خوشحال
ببینم .اتفاقاتی که سال گذشته رخ داده بود خوب
بود و امیدوارم فردا هم بیفتد.
شاید از بابک مرادی استفاده کنم

او درباره شرایط مهاجم تیمش گفت :بابک
مرادی در اردو هست و اگر نیاز باشد از او استفاده
خواهیم کرد.
نباختن در دربی که بد نیست!

محمود فکری درخصوص تاکتیک استقالل
برای بازی فردا اظهار داشت :نباختن خوب است،
این که بازنده بازی نباشیم .اما تیمی هم نیستیم
که فقط برای نباختن وارد زمین شویم .ما فضایی
را در تیم داریم که هم از نظر دفاع تیمی شکل
خوبی داریم و هم سعی میکنیم فردا کلین شیت
داشته باشیم و از طرف دیگر در خط تهاجمی هم
بسیار خوب هستیم و انشاهلل بتوانند فردا دروازه
حریف را باز کنیم.
ما ممنوع المصاحبه بودیم اما...

کاپیتان سابق استقالل درباره تنش لفظی
مدیران دو باشگاه عنوان کرد :مدیران ما را
ممنوع المصاحبه کردند اما خودشان آزاد بودند.
من مصاحبه این عزیزان را نخواندم و مهم این
است که مجموعه باشگاه استقالل و پرسپولیس
باید احترام هم را نگه داریم .در مستطیل سبز
رقابت داریم اما خارج از زمین رفیق هستیم و

خیلی از طرفداران پرسپولیس دوستان خوب ما
هستند .ما باید فضای جوانمردانه داشته باشیم و
رفاقتمان را هم حفظ کنیم.
میخواهیم منطقی باشیم

یحیی درباره تنش های موجود عنوان
کرد :احترام متقابل چیزی است که دو رقیب
باید رعایت کنند .اصل احترام الزمه یک
رقابت است و هر دو باشگاه هم باشگاه های
بزرگی هستند .مدیرانی که در این دو باشگاه
کار میکنند ،شناخته شده هستند .امیدوارم
این فضا فضای احترام باشد و هواداران و
مدیران باشگاه ها به یکدیگر احترام بگذارند.
اگر مدیران اینطور صحبت کنند ،به بقیه
هم شیوع پیدا میکند .دربی به اندازه کافی
حساسیت خاص خود را دارد و اگر بخواهیم
درباره مسائل حاشیه ای چیزی بگوییم شاید
درست نباشد و تمرکز بازیکنان را به هم بزند.
امیدوارم احترام متقابل وجود داشته باشد.
همیشه به بازیکنان گفته ام که اولین چیز این
است که به رقیب احترام بگذارید اما برای سه
امتیاز باید بجنگید ،مثل یک سرباز بجنگید
و حقتان را بگیرید .با صحبت و کری خوانی
چیزی تغییر نمیکند.
صبر کنید

او درباره اعتماد دوباره به مهاجمانش
گفت :تا فردا صبر کنیم خیلی چیزها مشخص
میشود و نباید عجله داشته باشیم .این
صحبت ها یک مقدار تکراری شده و تمام
بازیکنان ما که در تیم هستند شایستگی
حضور در این تیم را دارند و همه بازیکنان
باید با تمام وجود از این فرصت استفاده
کنند .فکر کنم خود بازیکنان هم به این
نتیجه رسیده اند و اگر فرصتی باشد میتوانند
توانایی خود را به نمایش بگذارند.
چهل روز نبرده ایم اما...

وی در مورد ناکامی تیمش برای کسب
پیروزی در  40روز اخیر گفت :درست است که
 40روز نبرده ایم اما بازی هایی که انجام دادیم
برای پیروزی مقابل رقبا کافی بود .نمیدانم
بدشانسی بوده یا استفاده نکردن از موقعیت ها.
اما این مسئله ما را اذیت نمیکند و این فرصت
را در بازی فردا داریم و انشاهلل بردها را از فردا
ادامه خواهیم داد.
نباید به جدایی بازیکنان فکر کنیم

فکری درباره تاکتیک تیمش همچنین
توضیح داد :تمام تالشمان را میکنیم یک بازی
منطقی داشته باشیم و بازی دربی ربطی به
شرایط دو تیم و جدول ندارد .این نباید برای
اعضای تیم گول زننده باشد و نباید باعث غرور
بیجا در تیم شود .در دربی هر دو تیم با تمام
وجود بازی میکنند .ما خیلی منطقی وارد بازی
خواهیم شد و امیدوارم دقایق را کنترل کنیم و
هرچه به آخر نزدیک میشویم ،به سمت پیروزی
خواهیم رفت.

گل محمدی راجع به جدایی بازیکنانش
تصریح کرد :ترکیب ما هر ماه تغییر کرده اما
نباید به این چیزها فکر کنیم و باید از آن
برای پله و جهشی برای پیشرفت استفاده
کنیم .نمیخواهم مسائل جدایی و ...به ذهن
بازیکنان و مربیان رسوخ کند و باید آن ها
را پشت سر بگذاریم اما واقعا دوران سختی
را پشت سر گذاشتیم .پرسپولیس در  4سال
اخیر موفقیت های زیادی را کسب کرده و
فکر کنم باشگاهی بوده ایم که بیشترین
درآمدزایی را ثبت کردیم اما مشکالت زیادی
هم داشتیم .االن نباید به مشکالت فکر کنیم
و هرروزی که برایمان سپری میشود باید به
بازی های بعدی فکر کنیم و برای پنجمین
قهرمانی مبارزه کنیم.

تالش کردم تجربیاتم را انتقال دهم

سرمربی پرسپولیس با اشاره به برنامه
اش برای گلزنی مهاجمان گفت :ما تمرینات
اختصاصی خوبی داشتیم و فکر میکنم بازیکنان
میتوانند از موقعیت استفاده کنند .باید خودمان
را در موقعیت قرار دهیم .باید دوندگی خوبی
داشته باشیم و در بین مدافعان استقالل موقعیت
سازی کرده و از آن استفاده کنیم.

امیدوارم روز بازیکنان ما باشد

وی درخصوص عدم استفاده بازیکنانش از
فضای مجازی گفت :خداراشکر در این هفته
و هفته های گذشته بازیکنان ما آنچه را که
میخواستند را انجام دادند و تمرینات خوب
و شادابی را داشتند و امیدوارم فردا روز خوب
بازیکنان ما باشد.
او درباره تجربه اش دربی تهران هم گفت :هر
تجربه ای که در این مدت به دست آوردم تالش
کردم به بازیکنانم انتقال بدهم .امشب و فردا هم
این تجربیات را انتقال خواهیم داد و امیدوارم که
جام هایی که به عنوان بازیکن به دست آوردیم را
امسال هم ادامه دهیم.

برای عبدی و رمضانی تمرینات اختصاصی
داشتیم

